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Załącznik do uchwały nr …2021 

Rady Miejskiej w Złotowie 

 z dnia … 2021 r. 

 

 

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE NA ROK 2022  

 

TEMATYKA  SESJI: 

 

STYCZEŃ 

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 

2021 roku. 

2. Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2022 rok. 

3. Przyjęcie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie na 2022 rok.  

 

MARZEC 

1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście Złotowie za 

rok 2021. 

2. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2021 

roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2022. 

3. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2026”.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2022 rok". 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na 

rok 2022. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów 

w 2022 roku. 

7. Informacja w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2022 roku.  
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KWIECIEŃ 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto 

Złotów” oraz udzielenie jej rekomendacji. 

2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021”. 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto 

Złotów za 2021 rok. 

4. Uchwalenie wytycznych do opracowania raportu o stanie gminy.  

 

MAJ 

1. Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 

2. Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej o pracy placówki w roku 2021 

i zamierzeń na rok 2022.  

3. Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2021 i zamierzeń 

na rok 2022.  

4. Informacja Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury o pracy placówki w roku 2021 i zamierzeń 

na rok 2022. 

5. Informacja o stanie przygotowań do EEF Złotów 2022. 

 

CZERWIEC 

1. Debata nad raportem o stanie gminy. 

2. Podjęcie uchwały o wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Złotowa. 

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2021 rok oraz 

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2021.  

5. Informacja o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru 

dzieci i planach remontowych przedszkoli. 
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6. Informacja o stanie przygotowania miejsc wyznaczonych do kąpieli, bazy gastronomicznej 

i noclegowej – opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie. 

7. Informacja w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2022 roku.  

 

 

SIERPIEŃ 

1. Informacja o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Złotowie. 

2. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z wykonania 

planu remontów za I półrocze 2022 roku oraz przedstawienie zadań i planów remontowo-

inwestycyjnych na 2023 rok.  

 

WRZESIEŃ 

1. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów 

za I półrocze 2022 roku. 

2. Informacja dyrektorów szkół podstawowych w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w 

roku szkolnym 2021/2022 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 

2022/2023. 

 

PAŹDZIERNIK 

1. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2023. 

2. Sprawozdanie z przebiegu EEF Złotów 2022. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Miasto Złotów na 2023 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Złotów 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023. 

5. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych. 

6. Informacja w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2022 roku.  
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GRUDZIEŃ 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Miasto Złotów na 2023 rok. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2023. 

3. Przyjęcie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2023.  

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2023 rok. 

 

 

Sesje zwyczajne planowane są w ostatnią środę  miesiąca, w którym się odbywają. 

 

UWAGA  

Powyższa tematyka może być poszerzona i uzupełniana o tematy bieżące m.in. o podjęcie uchwał w 

sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, po 

wyczerpaniu procedury administracyjnej, o nadaniu nazw ulicom i placom, o zmianach w budżecie 

oraz w miarę pojawienia się potrzeb. 

 


